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În 1939 Căile Ferate Române au organizat un mare eveniment pentru a marca sărbătorirea a
70 de ani de la deschiderea primei linii ferate construite de stat, linia București-Giurgiu. Acest
eveniment s-a numit Ceferiada și s-a dorit a fi un eveniment desfășurat timp de 3 zile, dar,
datorită cererii publicului, anumite evenimente defășurate în cadrul acestei mai sărbătoriri au
ținut două săptămâni.

În prima perioadă a modernizării României, căile ferate au fost definite ca unul dintre
motoarele economiei, iar evenimentele care se doreau a fi reaizate cu această ocazie a Ceferiadei
au scos în evidență aportul feroviarilor la amplificarea sentimentului de mândrie națională.

În vederea aniversării Jubileului de 70 de ani de la punerea în circulație a primului tren pe
pământ românesc și a Ceferiadei 1939, într-o perioadă de doar 45 de zile, o comisie de ingineri
condusă de inginer Vanghelie Mişicu, a realizat atât studiile şi cât și lucrările pentru:

1. Terminarea construcţiei stadionului, prin finalizarea lucrărilor de construcție din beton
armat şi de zidărie, realizarea studiului şi construirea marelui turn al stadionului, a lojei Regale,
construirea camerelor interioare, tencuirilor exterioare şi interioare, instalarea sistemului de
încălzire, etc.

2. Transformarea vastului teren de 5 ha. format numai din gropi şi râpe într-un parc, care s-
a înscris astfel între cele mai frumoase parcuri din Bucureşti.

3. Studiul şi organizarea acestui eveniment, cu prezentarea materialului rulant de la
începutul exploatării căilor ferate, înfiinţarea unui Muzeu C.F.R., studiul şi organizarea
numeroaselor standuri, organizarea defilării trenurilor, defilarea a 4 000 de ceferişti, de toate
categoriile, veniţi din întreaga ţară.
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“In dorința de a da acestei sărbătoriri o însemnare cărturărească şi documentară 
precum şi tuturor straturilor poporului un prilej de desfătare şi de cunoaștere a rostului 
adânc pe care drumul de fier îl are în viața fiecăruia dintre noi, înfățișăm într’o ramă 
sărbătorească, înfăptuirile sale tehnice în desfășurarea grăbită a veacului, dela întâile 
lor începuturi până la desăvârșirile timpului de azi.

Şi astfel, depe rafturile pe care sunt așezate piesele, depe liniile pe cari strălucesc 
vagoanele, locomotivele, plugurile şi macaralele noi, aşezate pentru paradă, din 
însemnările depe materiale, din cadrele diagramelor, răsare unul şi acelaş crez: acel al 
muncei nesfârșite şi ordonate pe care o armată de optzeci şi șase mii de oameni o duce 
zi cu zi pentru propășirea celei dintâi Administrații a Țării noastre.

Acesta este deci rostul sărbătoarei Căilor Ferate Române: împreunarea trecutului 
de acum șapte decenii cu înfăptuirile vremurilor de astăzi, pentru ca, din alăturarea lor, 
să se întrevadă timpurile pe cari ni le va hărăzi viitorul”.
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Ceferiada a fost mai mult decât o expoziție: a fost o
sărbătorire în reculegere, o privire retrospectivă peste cei 70 de
ani de prefaceri neîntrerupte.

Cu ocazia acestui eveniment a fost inaugurat stadionul și
Palatul cultural CFR.

Pentru această serbare au fost
organizate expoziții și conferințe,
ocazie cu care a fost deschis și
primul muzeu dedicat căilor ferate,
unde au fost expuse numeroase
materiale în legătură cu exploatarea
drumului de fier.

Tot acum a fost refăcut și
stadionul de la Giulești, pe peluzele
căruia s-au desfășurat numeroase
reuniuni importante.

A fost construit un parc cu
pomi, verdeață și flori, alei betonate,
precum și o expoziție de vagoane,
locomotive și automotoare din
diferite epoci, reprezentând evoluția
CFR.

Realizarea evenimentului a fost
asigurată de ing. inspector general
Ion Macovei, directorul general CFR
ajutat de o comisie de ingineri.

1869-1939 a reprezentat perioada în care dezvoltarea
căilor ferate a avut cel putermic avânt și a atins un nivel de
dezvoltare care a putut face cinste tuturor conducătorilor
care au stat în fruntea instituției timp de șapte decenii.
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ZECE IUNIE 1939 

Cadrul în care s’au desfăşurat serbările Ceferiadei a fost ales la Stadionul C.P.R. din Bucureşti, situat pe
Şoseaua Giuleşti.

Stadionul şi Casa Culturală C.F.R. sunt ridicate respectiv de „Regia Autonomă C.F.R.” şi de „Direcţiunea
Generală pentru Ocrotirea şi Ajutorarea Personalului C.F.R.”, ele constituind sediul şi căminul „Asociaţiei Culturale,
muzicale şi Sportive” a personalului C.F.R.

În sânul acestei Asociaţii, personalul C.F.R., grupat sub președinția activă a însuși Directorului General C.F.R.,
D-l Inginer Inspector General Ion Macovei, îşi organizează şi îşi foloseşte în chip rațional timpul liber.

Cele două construcţiuni sunt ridicate pe un teren liber de 5 hectare suprafață.
Stadionul poate cuprinde 25000 de spectatori pe locuri fixate, dar capacitatea lui poate fi sporită până la 32

000 locuri.
Graţie serviciilor tehnice ale Administrației C.F.R., în special graţie Direcţiunei de Studii, o febrilă activitate de

zi şi noapte a fost depusă pe numeroasele șantiere pentru completarea, transformarea şi decorarea stadionului în
raport cu programul fixat al serbărilor.

Placate ilustrate cu desemne fin stilizate, afișate pretutindeni, reportagii apărute repetat în ziarele de mare
tiraj şi informaţii date prin microfonul societății de radio-difuziune au anunțat cu mult înainte însemnatul
eveniment la care avea să asiste Maiestatea Sa Regele Carol II, M.S. Marele Voevod Mihai de Alba Iulia, A.S.R.
Prinţul Paul al Greciei, Guvernul, înalţii demnitari ai Statului, Corpul diplomatic, delegaţiile străine care onoraseră
cu prezența lor și serbarea Restaurației şi reprezentații străini deținând importante funcțiuni în ierarhia
Administrațiilor de cale ferată europene.

Revista C.F.R., nr. 4-9 (aprilie-septembrie) 1939, p. 87
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 Stadionul care domină 
întreaga regiune, 

 Casa culturală CFR 
opera arhitectului 

Creangă; 
 gara ”Cuibușorul” care 

deservește trenul 
liliputan (gara 

centralizată pe sistem 
electrodinamic,
reprezentând în 

miniatură Gara de Nord 
din București). 

În jurul Palatului cultural a 
fost amenajat un parc de 
trandafiri - în formă de 
potcoavă - cuprins între 
șoseaua Giulești, podul 
Grand și calea ferată.

PREZENTAREA SPAȚIULUI DE EVENIMENTE

Revista C.F.R., nr. 4-9 (aprilie-septembrie) 1939, p. 92-93
Cabinetul Periodice românești vechi, Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României

Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României



Perioada de desfășurare: 11-13 iunie 1939, cca 15-20.000 spectatori
Loc: evenimentele s-au desfășurat în prezența Regelui Carol II-lea la
Stadionul și Palatul cultural C.F.R din Șoseaua Giulești.
În cinstea delegațiilor străine participante la eveniment s-a organizat o
excursie la Sinaia, ocazie cu care a fost vizitat orașul și castelul Peleș, vizita
încheindu-se cu o masă oferit de conducerea CFR la hotelul ”Palas”.

Serviciul Divin
Solemnitatea a început printr-un serviciu divin oficiat de un sobor de
preoți, în frunte cu vicarul Sfintei Patriarhii.

Romania, Anul 2, nr.370, 11 iunie 
1939, p. 10 

Cabinetul Periodice românești vechi, 
Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca 

Națională a României

PROGRAMUL JUBILEULUI DE 70 DE ANI AL CĂILOR FERATE 
ROMÂNE 

Revista C.F.R., nr. 4-9 (aprilie-septembrie) 1939, p. 95
Cabinetul Periodice românești vechi, Serviciul Colecții 

Speciale, Biblioteca Națională a României
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Organizatori:
Evenimentul a fost organizat de ing. insp. gen. Ion Macovei, directorul general al CFR, împreună cu o
comisie de ingineri, numită și însărcinată de consiliul de administrație al CFR cu organizarea Jubileului
de 70 de ani și a Ceferiadei 1939 și cu concursul tuturor direcțiilor CFR.

Participanți:

Conducătorii căilor ferate: I. Gr. Periețeanu, președintele
consiliului de administrație CFR; ing. I. Macovei, directorul
general al Regiei CFR; H. Vogtberg, directorul general al Casei
muncii CFR.
Alături de aceștia au participat:
 100 de ceferiști din detașamentele de funcționari ceferiști

îmbrăcați în uniforma albastră a ”Frontului Renașterii
Naționale”,

 3728 de ceferiști, din care: 864 străjeri mari, 512 străjere, 864
străjeri mici, 388 ceferiști în detașamantele purtând
uniforma căilor ferate,

 729 sportivi din echipele de sportivi CFR de: footbal, rugby,
hokey, ski, cicliști, alpiniști, sporturi nautice, aviatorii cfr,

 271 ceferiști, membrii ai diverselor fanfare, în uniformele lor
speciale.

Timpul, an III, nr. 757, 12 iunie 1939, p.3
Cabinetul Periodice românești vechi, Serviciul Colecții Speciale, 

Biblioteca Națională a României
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Curentul, An XII, nr. 4070, 12 iunie 1939, p. 3
Cabinetul Periodice românești vechi, Serviciul 

Colecții Speciale, Biblioteca Națională a 
României

Participanți oficiali:

Regele Carol II, Marele Voievod Mihai de Alba Iulia, Principele Paul al Greciei, membrii guvernului în
frunte cu primul ministru Armand Călinescu, M. Ghelegeanu, ministrul comunicațiilor și lucrărilor publice,
membrii corpului diplomatic, Teofil Sidorovici, comandantul ”Strajei Țării”, șeful marelui stat major al armatei,

Ordinea, Anul VIII, nr. 2149, 11 iunie 1939, p. 1
Cabinetul Periodice românești vechi, Serviciul Colecții 

Speciale, Biblioteca Națională a României Revista C.F.R., An XXVI nr. 4-9 (aprilie-septembrie) 1939, p. 90
Cabinetul Periodice românești vechi, Serviciul Colecții Speciale, 

Biblioteca Națională a României
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Porunca vremii, an VIII, nr. 1369, 4 iunie 1939,p. 3
Cabinetul Periodice românești vechi, Serviciul Colecții Speciale, 

Biblioteca Națională a României

Delegațiile străine: franceză,
germană, spaniolă, engleză, greacă,
delegațiile a 9 administrații de căi
ferate din Europa: Societatea
națională de căi ferate franceze,
căile ferate germane, căile ferate
elvețiene, societatea naționale de
căi ferate din Belgia, căile ferate
engleze, căile ferate italiene, căile
ferate jugoslave, căile ferate
poloneze, căile ferate turcești,
compania internațională Wagons-
Lits, ofițeri generali din garnizoană
și reprezentanți ai diverselor
autorități din Capitală.

Revista C.F.R., An XXVI nr. 4-9 (aprilie-septembrie) 1939, p. 94
Cabinetul Periodice românești vechi, Serviciul Colecții Speciale, 

Biblioteca Națională a României
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”Sire,
Anul acesta, când s’au împlinit 100 de ani dela nașterea primului Rege al României, 

se împlinesc 70 de ani de când s'a făcut deschiderea primei linii de drum de fer în 
România, dela București la Giurgiu.

Inaugurarea de atunci, ca si întreaga operă de desăvârșire care a urmat, au fost 
tălmăcite prin cuvintele pe cari le rostea în 1869 primul ministru al tării si ministru 

de lucrări publice. Dimitrie Ghica, pe peronul gării Giurgiu:
„Gradul de civilizație al unui popor se măsoară prin numărul kilometrilor căilor lui 

ferate”.
Astfel, primul sfetnic al Tronului se identifica în totul cu voința Capului Statului.
La români, epocile de mare creațiune au corespuns totdeauna cu acțiunea strâns 

unită, întemeiată pe dragoste și devotament, între Domnie și Popor. 

În analele căilor ferate române au rămas memorabile cuvintele Regelui Carol I rostite la 14 Octombrie 1881, la inaugurarea 
liniei Buzău - R. Sărat - Focșani - Mărășești, construite de Stat cu ingineri români:

„Sunt 12 ani - spunea primul Rege - când întâiul car de foc străbătea câmpiile frumoase, holdele bogate ale României, nu se 
prevedea că în timp așa de scurt vom lucra și exploata singuri, prin propriile noastre mijloace, drumurile de fer, şi că vom fi 
deplin stăpâni ai acestei mari artere a civilizațiunii, care a dat un avânt neașteptat vieţei noastre comerciale, iată succese 

strălucite, progrese însemnate dobândite prin noi înșine. Aceste mândre cuvinte care împodobesc Coroana României, 
trebue să fie săpate în inima fiecărui român. Trebue ca ele să fie călăuza noastră, fiindcă ele ne vor da tăria In a învinge 

toate greutățile, ele ne vor da încredere în viitor”.                                                                 Argus, nr. 7848, 12 iunie 1939, p. 3

Cuvântarea ministrului Mihai Ghelmegeanu

Revista C.F.R., An XXVI nr. 4-9 (aprilie-septembrie) 1939, p. 96
Cabinetul Periodice românești vechi, Serviciul Colecții Speciale, 

Biblioteca Națională a României
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A fost construită o stație de cale ferată cu
tunel în mărime naturală, traseul acesteia fiind
construit sub tribune, montată de străjerii
ceferiști într-o oră, unde a funcționat un tren
liliputan, construit în atelierele CFR din
București, cu linii în miniatură și personal
liliputan, care au fost dotate cu toată aparatura
de semnalizare și telegrafie și săli de așteptare,
construite în întregime de străjerii CFR.

Trenul liliputan, format din 7 vagoane,
fiecare vagon putând transporta câte 6 călători,
fiind remorcat de o copie a locomotive carenată
”Străjerul”, de înălțimea unui străjer, fiind
înzestrată cu 50 cp, ce s-a deplasat pe traseul cu
linia specială construită în incinta stadionului.

CONSTRUCȚIE STAȚIE DE CALE FERATĂ

Revista C.F.R., An XXVI nr. 4-9 (aprilie-septembrie) 1939, p. 108
Cabinetul Periodice românești vechi, Serviciul Colecții Speciale, 

Biblioteca Națională a României
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Publicul participant la serbare a 
avut posibilitatea să călătorească cu 
trenul liliputan, după ce a obținut 

bilete de la stația principală  
”Cuibușorul” sau ”Cuibul”. 

Itinerariul trenului prin incinta 
amenajată a totalizat un traseu de 
1400 m, având ca punct terminus 

cantonul ”Gata la datorie” sau 
”Tabăra”.

Revista C.F.R., An XXVI nr. 4-9 (aprilie-septembrie) 1939, p. 109
Cabinetul Periodice românești vechi, Serviciul Colecții Speciale, 

Biblioteca Națională a României
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Într-o sală de 45 metri lungime de sub tribuna stadionului Giulești și pe
câteva linii din parcul aceluiași stadion, a fost inaugurat primul muzeu care a
prezentat o imagine retrospectivă a întregii activități feroviare în România de
la 1869 până la momentul organizării serbării, unde au fost expuse diferite
obiecte și piese istorice, alături de numeroase documente.

Printre exponate s-au numărat:
 locomotiva 43 Călugăreni din 1869, cu trei vagoane de călători din aceeași

perioadă;
 locomotiva 683 Tighina, ce a rulat, în 1860, pe linia Cernavodă - Constanța;
 prima locomotivă pe cale îngustă, numărul 001 Lespezi, de pe linia Crasna –

Huși (1884);
 locomotiva 20 Racova - prima locomotiva de tip Orleans pentru trenurile

accelerate, din 1886;
 locomotiva 142.057, construită în 1939 la Uzinele Malaxa; prima locomotivă

diesel - electrică, de pe linia București - Brașov, construită de firma Sultzer;
 un parc de automotoare, printre care și automotorul 125, construit în 1906,

la Arad.
De asemenea, a putut fi admirat vagonul - salon al regelui Carol I din

1879, luminat cu sfeșnice cu lumânări, cu bogate decorațiuni interioare și
exterioare, și multe altele.

MUZEUL CĂILOR FERATE

Revista C.F.R., An XXVI nr. 4-9 (aprilie-septembrie) 1939, p. 261
Cabinetul Periodice românești vechi, Serviciul Colecții Speciale, 

Biblioteca Națională a României
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Buletinul Societatii Politehnice, Anul XLIV, Nr.8, august 1930, p. 926-928
Cabinetul Periodice românești vechi, Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca 

Națională a României

Printre exponate prezentate în cadrul 
Muzeului CFR s-a numărat și vagonul 

regal nr. 1, veritabil salon tapisat cu pluș 
roșu, cu mobilier din lemn de trandafir și 
iluminat cu lumânări. Trenul la care a fost 

atașat acest vagon a rămas în istorie ca 
„primul tren princiar care a circulat pe 

teritoriul țării noastre”. 
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Revista C.F.R., An XXVI nr. 4-9 (aprilie-septembrie) 1939, p. 266-268
Cabinetul Periodice românești vechi, Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României
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A fost organizată în zona din spatele stadionului și a Casei Muncii CFR, în parcul creat
cu ocazia evenimentului jubileului, cu plantații de flori, alei largi, acoperite cu plăci de beton
și pietriș colorat, unde pe șoselele și liniile special construite au putut fi admirate:

 autobusul Austro Fiat nr. 170, cu 25 locuri;
 autobusul Mercedes nr. 295, cu 21 locuri;
 autobusul Renault nr. 49, cu 21 locuri;
 camioneta Mercedes nr. 344 de 3 tone pentru transport de marfă pe şosele;
 camioneta Ford nr. 252 de 2 tone, pentru transport de coletărie la domiciliu;
 locomotiva 597, prima locomotivă din seria 597-680 pentru trenuri de marfă, pe linii
cu trafic ușor; a fost construită de firma Henschel & Soim, Cassel ce a fost în serviciu la
C.F.R. timp de 46 ani.
 vagonul metalic AAFLD nr. 10014, pentru călători de clasa I, construit în 1928;
 vagonul metalic CALD nr. 70192, pentru călători de clasa IlI-a, construit în 1936;
 vagonul metalic CALD nr. 70275 pentru călători de clasa III construit în 1939;

Expoziția de material rulant
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 locomotiva nr. 683 „Tighina”, care este una din cele opt
locomotive comandate în Anglia de Societatea de Cale Ferată
„Cernavodă- Constanţa”, locomotivă construită de fabrica
„Bayer & Peacock” Manchester,

 locomotiva seria 1D2, nr. 142.057, construită în 1939, pentru
trenuri rapide grele, 18 tone pe osie. Greutatea în serviciu
192,6 tone. Viteza 110 kilometri pe oră. Fabricată în România
în uzinele „Malaxa".

 locomotiva Diesel de manevră D. 20 001 având 150 HP,
construită în țară;

 locomotiva Diesel-electrică, pentru trenurile rapide grele, de
pe linia Bucureşti - Braşov, una din locomotivele cele mai
puternice din Europa (4 400 HP), fabricaţie Sulzer.
 vagonul RMCWnr. 830107, frigorifer pentru transporturi
de carne;
 vagonul GMDDW de marfă cu frână pentru toate trenurile
de călători;
 vagonul Y WP nr. 835002, pentru transport de peşte viu;
 vagonul metalic Ow nr. 829065, pentru transport de
păsări vii.
 vagonul W.A.G. nr. 361, de apărare pasivă;
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 automotorul BC nr. 753 cu patru osii, aerodinamic, construit în ţară în 1939. Motor 220 HP,
comandă electro - dinamică.

 vagonul sanitar nr. 212;
 vagon de prim ajutor;
 vagonul dinamometric nr. 500,
 vagonul W.A.G. școală nr. 360 de apărare pasivă;
 vagonul școală W.A.S. nr. 370, pentru reviziile de vagoane;
 automotorul aerodinamic cu opt osii, 2X220 HP, construit în ţară în 1937.
 vagonul metalic de dormit de ultimul tip, 3820, construit în 1939 în uzinele Nivelles-Belgia

tip Y cu 11 compartimente, 22 locuri. Fiecare cabină putea fi amenajată cu un pat sau două
paturi. Compartimentele dispuneau între ele uşi care puteau fi deschise spre a se forma un
salonaş. Paturile erau mai largi şi mai confortabile decât cele obişnuite, locul pentru bagaje
fusese sporit, iar un mic oficiu servea pentru prepararea băuturilor şi a consumaţiilor calde,
etc. Cabinele erau prevăzute de asemenea un răcitor pentru băuturi. Uşile de la intrări şi de
la toalete se închideau automat. Interiorul vagonului era căptuşit cu lemn, iar pardoseala
acoperită cu covor pluşat de culoare roşie.

Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României
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Defilarea vagoanelor şi locomotivelor vechi, în
comparație cu cele noi, varietatea realizărilor tehnice ale
industriei autohtone, au arătat, printr-un edificator
contrast, puterea creatoare a poporului nostru şi
evoluţia în timp a Căilor Ferate Române. Au defilat prin
fața invitaților materialul rulant ce a prezentat evoluţia
acestuia sub domniile Regilor Carol I, Ferdinand I şi
Majestăţii Sale Regelui Carol al II-lea. Asfel au defilat:

Trenurile de altădată:
primul tren care a circulat pe pământ românesc
între București și Giurgiu în 1869, tren cu care a
călătorit Regele Carol I,
trenul în care și-a făcut intrarea triumfală, în
București, prin gara Mogoșoaia, Regele Ferdinand și
Regina Maria, în decembrie 1918,
prima locomotivă fabricată în România;

Defilarea materialului rulant
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”Cum să nu fii impresionat, în fața a 30 000
de spectatori, la o serbare ce se dă în ziua de 10
Iunie a anului 1939, când vezi apărând deodată
din pădurea de brazi din fundul stadionului,
acelaş tren dela 1869, în care a călătorit Regele
Carol I, condus de mecanicul Tănase Niculae,
acelaş dela 1869, azi în vârstă de 95 de ani. Au
trecut 38 de ani de când a eşit la pensie și a fost
fericit să se mai urce odată pe locomotiva lui „43
Călugăreni”.

Cum să nu simți, de asemenea, o adevărată
şi mare înălțare sufletească şi deosebită mândrie
națională când asiști la defilarea aceluiaş tren
istoric (cu locomotiva eroică 2237 şi cele două
vagoane regale), în care Regele Ferdinand Cel
Loial şi Regina Maria la reîntoarcerea din
Moldova, şi-au făcut intrarea triumfală prin Gara
Mogoșoaia trenul este condus de acelaş mecanic,
Niculescu Stefan, acelaş șef de tren Vartiri Sava şi
primit de acelaş șef al gării Mogoșoaia, Emanoil
Mihail, de atunci, azi toți pensionari.”
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De asemenea, au mai fost expuse:
un vechi plug de zăpadă, precum și unul modern de
construcție suedeză,
alături de un modern automotor pe 4 osii de culoare
cenușie și un alt automotor dublu, de culoare albastră,
pe 8 osii,
o locomotivă Diesel pentru manevră, modernă de 150
HP, fabricată în țară,
alături de o gigantică locomotivă Diesel-electrică,
fabricată în Elveția, după specificațiile căilor ferate
române.

Și materialul rulant realizat după 1930:
un tren accelerat,
un tren rapid,
trenuri automotoare,
un tren rapid de coletărie,
un tren de marfă,
un tren petrolifer,
un tren macara.
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Pentru participanții la serbare, a fost organizată o
tabără de 70 corturi, care au găzduit ucenici și elevii
meseriași ai atelierelor căilor ferate din întreaga țară,
precum și cei 260 de străjeri din orfelinatul Casei Muncii
CFR de la Turnu Roșu.

Tabăra a fost ”deservită” și de o stație de cale ferată
numită ”Stadionul”, în mărime naturală, realizată în
întregime de străjerii CFR, construită în atelierele CFR și
montată demonstrativ pe terenul stadionului, în timpul
record de 60 minute

Pentru elevii și elevele venite din provincie au fost amenajate la halta Grivița două 
dormitoare pentru 250 eleve de la gimnaziul Lipnic și căminul de perfecționare din 

Chișinău, precum și la liceul Aurel Vlaicu.
A fost vizitată de Suveranul Țării, de Marele Voievod Mihai și de Principele Paul al Greciei, 

împreună cu suitele lor și membrii consiliului diplomatic.

Tabăra străjerească

”Intrăm într'un cort străjuiesc: curățenie și ordine. Cearșafuri de 
zăpadă, pături frumos aranjate, deasupra rafturi pentru haine, 

totul frumos și ingenios construit, încheieturii meşteşugit
lucrate, gata oricând a fi desfăcute și împachetate în câteva 
minute. Nici un'cui bătut. Corturile şi mobilierul sunt opera 

străjerilor dela atelierile C. F. R. Grivița-Vagoane”. Revista C.F.R., An XXVI nr. 4-9 (aprilie-septembrie) 1939, p. 106
Cabinetul Periodice românești vechi, Serviciul Colecții Speciale, 

Biblioteca Națională a României

Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României



Casa Muncii CFR a fost înființată sub înaltul patronaj al
Reginei Maria, unde lucrătorii cfr a putut primi atât sprijin
material și cât și moral.

În portofoliul acesteia au intrat, timp de 20 de ani,
instituții sanatorii, spitale, policlinici, dispensare, pavilioane
de locuit, casa de credit, casa de pensiuni, școli, cămine,
orfelinate, etc.

Situat în dreapta stadionului, ca o construcție pe
2 etaje, cu intrări pe dreapta și stânga, ridicat prin
îngrijirea și din fondurile Casei Muncii CFR,
Instituția OAPCFR sub direcția lui H. Vogtberg,
secondat de Dr. Andronescu.

Au fost expuse produsele realizate de elevii celor
peste 50 de școli ceferiste ale Casei muncii CFR,
amintind: broderii, lenjerii, costume bărbătești,
rochii, covoare, unelte casnnice, etc.

Clădirea a avut un mare vestibul ale cărui ziduri au fost îmbrăcate în lemn de nuc lustruit, precum și o sală de
spectacole cu o capacitate de 1500 spectatori, o bibliotecă, iar la subsol a fost amenajată o piscină de mari proporții,
unică în felul ei în țară, echipată cu instalații de gimnastică, hidroterapie etc.

Casa Culturală a CFR
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Pereții interioarelor celor 2 etaje au fost împodobiți cu fotografii de
diverse dimensiuni, care au redat imagini din viața socială ceferistă și din
viața străjerilor CFR.

Un compartiment special a fost dedicat diverselor realizări ale Casei
Muncii CFR. în ce privește latura tehnică a instituției, tablourile și
fotografiile reprezentând clădirile: școli, biserici, spitale, orfelinate,
sanatorii, case de locuit, etc. ridicate de Casa Muncii CFR în diverse orașe
ale țării.

Panourile expuse, au prezentat, printre altele:
 sinteza direcției pensiilor pe ultimii 10 ani: 25.381 pensionari CFR, care

primeau anual pensii în valoare de 581.000.000 lei.
 activitatea Casei de credit CFR care a acordat, timp de 9 ani, credite în

valoare de 1.924.770.307 lei.
 averea imobiliară a Casei Muncii CFR care totaliza în mai 1939:

2.024.876.531 lei.
 harta României Mari, de dimensiunea 3X4 m, realizată de zeci de

străjeri, elevi ai școlilor Casei Muncii, care arăta, prin becuri de culori
diferite, întreaga operă de asistență a instituției: spitale, școli, cămine,
farmacii, sanatorii, biserici, orfelinate, policlinici, dormitoare, băi, etc.

 depozitul de medicamente și depozitul de materiale, împreună cu
laboratorul de preparare care producea medicamente anual în valoare
de 12.000.000 lei, etc.
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Curentul, An XII, nr. 4069, 11 
iunie 1939, p. 3 Cabinetul 
Periodice românești vechi, 
Serviciul Colecții Speciale, 
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Pentru desfășurarea 
Serbărilor Jubileului de 70 
de ani și al Ceferiadei 1939  
au fost necesare realizarea 

unor lucrări pentru 
terminarea construcției 
stadionului, amintind 

construirea turnului, a lojei 
Regale, construirea 

camerelor interioare, 
tencuirile exterioare şi 
interioare, instalarea 

sistemului de încălzire, etc

CLĂDIREA 
STADIONULUI 
CFR GIULEȘTI
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Sala de recepție situată la
intrare, pe pereții căreia au
fost pictate panouri decorative
reprezentând o serie de tipuri
de locomotive, de la primul
model pus în funcțiune de
CFR și până la cele moderne,
cu formă aerodinamică.
Deasemenea, tot aici a fost
construită o sală de tir electric.
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În galeriile circulare de sub tribunele stadionului au fost expuse standuri ale tuturor direcțiunilor de cale ferată:

 Direcțiunii Administrative
 Direcțiunii Tracțiunii
 Direcțiunea Mișcării
 Direcțiunea Întreținerii
 Direcțiunea Atelierelor
 Direcțiunea Lucrări noi
 Direcșiunea Studiilor
 Direcțiunea Economatului
 Direcțiunea Comercială
 Direcțiunea Podurilor
 Direcțiunea Controlului
 Direcțiunea Financiară
 Direcțiunea Contenciosului
 Direcțiunea Medicală
 Serviciul Școlilor
 Serviciul Statisticii Generale unde au funcționat pe durata de desfășurare a evenimentului mai multe
mașini americane de ultimul tip pentru serviciul de statistică.
 Legiunea de jandarmi CFR
 Străjeria CFR, etc.
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În primul spațiu au fost expuse încăperi mobilate, cu caracter de propagandă
turistică, precum și altele reprezentând birouri de mișcare, cu personal
(manechine) în uniformă, diverse aparate, hărți.

Revista C.F.R., An XXVI nr. 4-9 (aprilie-
septembrie) 1939, p. 140, 169, 254, 266
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Au mai fost expuse și panouri uriașe 
reprezentând locomotive în secțiune, făcute din 

placaje artistic lucrate, diferite alte machete, 
diagrame, piese, etc. 

În sala dedicate activității școlilor de 
ucenici au fost expuse locomotiove în 

miniatură, vagoane, numeroase aparate, trenuri 
complete, executate de elevi și toate aflate în 

stare de funcționare. 
Standurile s-au terminat la etaj cu 

amenajarea laboratorului psihotehnic, cea mai 
nouă anexă și de ultimă prefecționare a CFR.

Revista C.F.R., An XXVI nr. 4-9 (aprilie-
septembrie) 1939, p. 143, 156, 206 
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A reprezentat o expoziție organizată de
subsecretariatul de stat al propagandei și a fost montată
în marea galerie circulară a stadionului, fiind compusă
dintr-o succesiune de imagini, grupate într-o suită
geografică, începând de la Cazanele Dunării și
terminând cu partea nordică a țării.

Ele au reprezentat nu doar o frumoasă lecție pentru
cunoașterea frumuseților și valorilor noastre specifice, ci
și o impresionantă realizare tehnică, prin dimensiunile
foarte mari ale acestor materiale expuse, tablouri de câte
6 m fiecare, produse în laboratoare fotografice din țară,
fiind impresionante nu doar ca execuție tehnică ci și ca
valoare sugestivă și farmec.

Această expoziție a putut fi vizitată și pe traseul
trenului liliputan, a cărui linie trecea prin fața întregii
galerii, ce a dat vizitatorilor participanți la eveniment,
iluzia unei adevărate călătorii de-a lungul variatului
peisaj românesc, prin toate formele, monumentele și
orașele lui.

L’Independance roumanie, nr. 19265, 
11 iunie 1939, p. 4
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Program demonstrativ de 
exerciții al străjerilor ceferiști

”În acest timp pe stadion, o comandă reușită a îndreptat toate stolurile de 
străjeri spre cele două părți ale terenului de football, eliberând pajiștea verde.

Au rămas la marginea terenului numai Repriza 1 de străjeri, formată din 
elevii școlilor primare - băeţi și fete - ale şcoalelor CFR cari până la sosirea M. S. 
Regelui, vor executa exerciții.

O comandă scurtă şi în ritmul fanfarelor, rândurile se resfiră în coloană de 
gimnastică, împânzind toată pajiștea verde în aclamațiunile frenetice ale 
mulțimii.

- Pentru onor, înainte !
Brațele s’au întins vijelios și uniform în aer. Glasurile argintii trâmbițează :

- Sănătate !
încep exercițiile: Semnalul - mișcări de brațe în sus - aplauze; lanterna, 

schimbarea macazului, prilejuiește mișcări grațioase, repetate de câte patru ori; 
telefonul, scoate aclamații nesfârșite din piepturile publicului entuziast.

Sunt executate apoi exercițiile: ceasornicul, încărcatul vagoanelor, 
locomotiva, trenul de marfă și, un „Sănătate !" voios și repriza I s’a încheiat.

Intră în arenă repriza II-a formată din străjerii școlilor secundare.
Exercițiile sunt executate pe ritmul cântecelor străjerești.
Picioare agile, mușchi încordați, sărituri ritmice și o mișcare care 

pregătește o surpriză.
Pe nesimțite străjerii au băgat mâna stângă In buzunar şi deodată fiecare 

șir flutură In aer panglici roșii, galbene şi albastre, formând pe pajiștea verde un 
imens tricolor național.”

Seara, an II, nr. 488, 11 iunie 1939, p.3
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”CULORI, CÂNTECE, GRAŢIE...

În sunetele unei muzici naționale, în care coardele cobzei
fin isonul, intră cu pași elastici pe pajiștea stadionului
repriza III-a, formată din steajerele şcoalelor secundare,
îmbrăcate în haine naționale.

Fote bătute în fluturași sclipitori, ii înflorate cu arnici..
Fiecare lată poartă în cosită câte o garoafă roșie...
Sunt costume naționale din toate regiunile tării.
Cobza a devenit mai sglobie şi de o vioiciune şi gratie

dumnezeiască străjerele încep să joace : Hora Mare, Hora
în sat, Ciobănașul, Zdroboleanca, Botoşanca, Câte doi,
Roata, etc.

Șirurile se strâng, se răsfrâng, brațele se încleștează sau
flutură în aer, călcâiele frământă pământul.

Coloritul costumelor, agilitatea mișcărilor îți ia ochii.
Delegații străini au încremenit în tribune. Nu mai are nici

glas şi nici putere să mai aplaude.”

Seara, an II, nr. 488, 
11 iunie 1939, p.3
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Un moment important al 
evenimentului a fost defilarea în 

sunetele fanfarei ceferiste a 
personalului CFR, având în frunte 
funcționarii din direcția generală a 

CFR conduși de I. Macovei, directorul 
general al CFR, alături de dnii: T. 

Pârvu, G. Panaitopol, A. Pușcariu, 
urmați de inspectorii generali de 
control, directorii, conducătorii 
direcțiilor din cadrul CFR, iar în 

fruntea funcționarilor Casei Muncii 
CFR a defilat H. Vogtbug, directorul 

instituției.

Alături de aceștia au participat la 
defilare membrii asociaților sportive, 
grupuri de cicliști, echipele de rugby, 

tennis, atletism, boxeurii, vâslașii, 
natație, alpiniștii, schiorii, aviatorii 
CFR, dansatori de jocuri naționale, 
călușarii, elevii școlilor profesionale 

CFR. etc.

DEFILAREA PERSONALULUI CFR

Revista C.F.R., An XXVI nr. 4-9 (aprilie-septembrie) 1939, p. 100, 311
Cabinetul Periodice românești vechi, Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României
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Alți participanți la defilarea
personalului din serviciul exterior: șefi
de gară, impegați de mișcare,
telegrafiști, lucrătorii de ateliere,
mecanicii de locomotivă, revizorii de
vagoane, picherii etc.

Un alt eveniment a fost defilarea
elevilor școlilor profesionale CFR din: P,
Olt, Feteşti, Reni, Basarabeasca,
Paşcani, Bălţi, Lipnic, Titu, Palas,
Orăşeni, Braşov, Tr. Roşu, Simeria, etc.și
prezentarea avioanelor CFR și a piloților
CFR.

Manifestarea s-a încheiat prin
defilarea unui detașament simbolic
îmbrăcat în vechile uniformele, de la
înființarea drumului de fier până în acel
moment în țara noastră.

Revista C.F.R., An XXVI nr. 4-9 (aprilie-
septembrie) 1939, p. 103, 105

Cabinetul Periodice românești vechi, 
Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca 

Națională a României
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Revista C.F.R., An XXVI nr. 4-9 (aprilie-septembrie) 1939, p. 271, 303, 306
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PALATUL ADMINISTRATIV CFR

În 13 iunie, cu ocazia evenimentelor desfășurate în cadrul
Ceferiadei, în prezența MS Regelui Carol II, a fost pusă piatra
fundamentale a Palatului Administrativ CFR, pe bd D. Golescu, în
fața porticului de ieșire a Gării de Nord, pe locul fostelor Ateliere
CFR Griviţa.

Palatul Administrativ CFR s-a hotărât să se construiască pe locul
vechilor ateliere, așezarea îndeplinind toate cerințele: spațiu,
apropierea de Gara de Nord, artere de circulație, teren, etc. O
comisie compusă din delegați ai Primăriei și ai Direcțiunii Generale
CFR a studiat planul de ansamblu al acestui punct, împreună cu
exproprierile necesare.

Astfel, clădirea a fost așezată în fața Gării de Nord, la distanță de
cca 210 m față de porticul de ieșire al Gării de Nord și despărțit de
acesta printr-un squar și piețe de circulație. Bd. Dinicu Golescu este
prevăzut lărgit, iar în spatele Palatului s-a hotărât crearea unei piețe
până la str. G-ral Angelescu, cladirea fiind astfel înconjurată de
străzi largi și de zone clădite așa fel încât ansamblul să aibă un
aspect estetic și armonios.

Argus, An XXVIII, 
nr. 7849, 14 iunie 

1939, p. 5
Cabinetul Periodice 

românești vechi, 
Serviciul Colecții 

Speciale, Biblioteca 
Națională a 
României
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După semnarea pergamentului, este introdus în tubul de
argint pe care îl așază sub cărămizi și cu o mistrie de argint îl
fixează în mortar și bate cu ciocanul de argint asupra cărămizii.
A urmat un nou serviciu divin și s-a aghesmuit noul sediu.

Primele lucrări au fost începute în 1935 de către
Direcțiunea Podurilor prin Secția Dc din Gara de Nord, în 1936
au fost efectuate studii privind rezistența terenului de fundație,
în iunie 1937 a fost întocmit proiectul definitiv, care a fost scos
la licitație. Proiectul a fost obținut de firmele ing. Gh. Ignat și
Fl. Dem. Baldovin, valoarea fiind de 40 mil. lei, jumătate fiind
materialele date de CFR și restul manopera executată de
antreprize.

Palatul CFR este alcătuit din şapte blocuri (trei cu 11
etaje, două cu 8 etaje, unul cu 3 etaje şi un corp central cu un
etaj) şi are o suprafaţă de 40.000 de metri pătraţi. Scopul
construirii unui astfel de palat a fost strângerea într-o clădire a
tuturor serviciilor Administraţiei Căilor Ferate, până atunci
răspândite în 14 imobile izolate, majoritatea închiriate de la
particulari. Revista C.F.R., An XXVI nr. 4-9 (aprilie-septembrie) 1939, p. 128

Cabinetul Periodice românești vechi, Serviciul Colecții Speciale, 
Biblioteca Națională a României
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În încheierea Serbării Jubileului, a fost oferit de un
banchet de către administrația CFR în onoarea oaspeților
străini care au participat la serbările Ceferiadei, la care au
participat: Mihail Ghelmăgeanu, ministrul comunicațiilor;
I. Gr. Periețeanu, președintele consiliului de administrație
CFR; ing. I. Macovei, directorul general al Regiei CFR; H.
Vogtberg, directorul general al Casei muncii CFR, precum
și membrii celor 12 delegații străine de căi ferate, sosite la
București special pentru această serbare.

Banchetul de la Athénée Palace

Curentul, An XII, nr. 4070, 12 iunie 1939, p. 4
Cabinetul Periodice românești vechi, Serviciul 

Colecții Speciale, Biblioteca Națională a 
României
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”Cu sufletul plin de gratitudine față de opera predecesorilor noștri, actuala administrație a căilor ferate 
române urează valoroșilor săi confrați profesionali veniți din străinătate, tradiționalul bun venit.

Ați venit pentru a sărbători împreună cu noi cei 70 ani de existență a căilor ferate române; ați venit pentru a 
cinsti, cu prezența d-vs., șapte decenii de necurmată și rodnică activitate, desfășurată în slujba unui ideal comun.

Și la o sărbătoare ca aceasta datori suntem să proslăvim pe toți cei care au contribuit la propășirea căii ferate 
și tehnicei românești.

Primul Rege al țării, Carol I, este Cel care a dat impuls construcției feroviare, Ferdinand I, cel Loaial, a întregit 
patrimoniul moștenit, iar Majestatea Sa Regele Carol al II-lea a asigurat acestui patrimoniu propășirea măreață de 
acum.

În 100 de ani de existență, căile ferate au redus la mai puțin de 1/10 durata parcursurilor, fără să mai vorbim de 
celelalte condițiuni de siguranță și confort, in care se poate călători azi.

In 70 ani de existență, căile noastre ferate au realizat și ele același miracol.
Marelui Rege Carol I îi revine meritul de a fi inspirat construirea drumurilor și a vehiculelor necesare, care 

sunt origina căilor noastre ferate și a trenurilor de azi. El și-a dat seama și a declarat aceasta miniștrilor săi, că 
unirea dintre cele 2 Principate nu va fi efectivă decât atunci când aceste 2 provincii vor fi legate între ele printr'o cale 
ferată.

Pentru crearea cestor trăsături de unire, ca și pentru construirea celorlalte linii ferate, enorme greutăți se 
ridicau de pretutindeni, mai ales într'o țară, lipsită de industrie, și unde totul trebuia cumpărat din afară, începând 
cu concepția technică şi sfârșind cu ultimul bulon de locomotivă.”

CUVÂNTAREA ING. INSPECTOR GENERAL ION MACOVEI, DIRECTORUL GENERAL C. F. R

Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României
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”Totuși în 1869, Regele Carol I a putut inaugura prima linie ferată de 80 km lungime, linia București -
Giurgiu. Acesteia i’a urmat în curând alele, într’un ritm din ce în ce mai accentuat, încât în 1906 statul român
poseda 3100 km. cale ferată, ajungându-se în 1916 la o rețea feroviară de aproape 3700 km, iar după război, în
1918, prin anexarea vechilor provincii românești, la 11.000 km. de linii.

Să-mi permiteți încă să menționez un lucru, cu care ne mândrim :
Intraţi mai târziu in concertul tehnicei construcției de căi ferate, am fost, natural, în situația de a ne lăsa

inițiați de inginerii pricepuți ai Occidentului. Concesiunea construcției București-Giurgiu a avut-o englezul
John Trevor Barclay; concesiunea altor două artere principale s’a dat la alte două companii germane;
directorul tehnic al primei noastre linii ferate a fost francezul Dubois. Intr’un timp destul de scurt - 10 ani -
guvernele românești făcuseră experiența costisitoare a construcțiilor de linii ferate prin concesionare. Datorită
voinței Regelui Carol I, România a început să intre treptat în posesia liniilor ferate, construite de aceștia,
executând apoi lucrări în regie și substituind, puţin câte puţin, munca românească celei străine.

Ceea ce am avut suprema satisfacție de a vedea realizându-se în rândurile bravei noastre oștiri, am dorit
să vedem deopotrivă şi în domeniul economic al căilor ferate: o întreprindere gigantică, ridicată mai ales pe
conștiința datoriei și pe bucuria muncii; o organizație de neîntreruptă îndeplinire a datoriei. Începând dela
modestul lucrător sau acar şi până la cel mai înalt funcționar al acestei întreprinderi de stat.

Ca reprezentanți emeriți ai technicei ai științei feroviare, sunteți cei dintâiu chemați să apreciați fructul
muncii noastre de 70 ani în domeniul construcțiilor de căi ferate, rezultat pe care îl sărbătorim în fericita
împrejurare de azi.”

Curentul, nr. 4070, 12 iunie 1939, p. 4
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Ecouri în presă despre Serbările Ceferiadei
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Biblioteca Națională a României deține în colecțiile sale numeroase ziare, amintind Argus, Curentul,
L’Independence Roumanie, Ordinea, Porunca vremii, Romania, Seara, Timpul sau Universul, care au
prezentat, în ample articole, însoțite de imagini, evenimentele desfășurate între 11-13 iunie 1939 cu
prilejul desfășurării Ceferiadei și a Jubileului de 70 de ani al Căilor ferate române, serbare ce a avut loc în
cadrul marilor serbări ale Restaurației din luna iunie 1939.

Festivitățile desfășurate în luna iunie 1939 au arătat publicului o imagine cât mai fidelă a progresului
realizat în domeniul feroviar în cei 70 de ani parcurși de la inaugurarea primei linii de cale ferată de pe
pământ românesc, la 19 octombrie 1869 până în 1939. Pe terenul din Giulești au fost ridicate pavilioane
de zidărie, cu caracter permanent, unde a fost expusă întreaga evoluție tehnică a căilor ferate, zona fiind
înconjurată de faleze cu iarbă și flori.

Cu prilegul acestui eveniment a fost realizat un număr festiv al Revistei CFR, material dedicat, după
cum stă scris pe prima pagină:

”Majestății sale Regelui Carol II închinăm acest număr festiv ca mărturie a activității Căilor Ferate, sub rodnica
îndrumare a Majestății Sale.” Redacția publicației a considerat că revista ”își face o datorie de onoare de a publica
acest număr festiv, eternizând în paginile lui, prin reportagii și fotografii, o parte din grandioasa manifestare a Căilor
Ferate Române cu ocazia aniversării a șaptezeci de ani dela punerea în circulație a primului tren pe pământ românesc
și a Ceferiadei 1939. Nu ne vom strădui , în aceste rânduri, să relevăm evenimentul, văzut prin prisma importantelor
realizări tehnice, - aceste caracteristici reeșind în mod evident din discursurile omagiale rostite de marii dregători ai
neamului și din elogioase articole scrise în presa românească și străină.”

Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României
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Revista noastră, în al
douăzeci şi şaselea an de
apariţie, îşi face o datorie de
onoare de a publica acest
număr festiv, eternizând în
paginile lui, prin reportagii şi
fotografii, o parte din
grandioasa manifestare a
Căilor Ferate Române cu
ocazia aniversării a şaptezeci
de ani dela punerea în
circulaţie a primului tren pe
pământ românesc şi a
Ceferiadei 1939.

Numărul festiv al
„Revistei CF.R.“ îi cuprinde
deopotrivă în omagiul său, şi
singura noastră părere de
râu este că n'am putut cita
pe toţi colaboratorii mai mici
cari au contribuit la opera
Ceferiadei.

„REVISTA C. F. R.“

Revista C.F.R., An XXVI nr. 4-9 (aprilie-septembrie) 1939, copertă, pag. titlu
Cabinetul Periodice românești vechi, Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României
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Romania, An 2, Nr.370, 11 iunie 1939, p.1
Cabinetul Periodice românești vechi, Serviciul Colecții Speciale, 

Biblioteca Națională a RomânieiRomania, An 2, Nr.366, 7 iunie 1939, p.4, 7
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”Administraţia Căilor Ferate Române hotărîse şi anunţase că CEFERIADA şi Jubileul de 70
de ani vor dura 3 zile (10, 11 şi 12 Iunie). In această privinţă însă prevederile ei nu s’au putut realiza
şi a trebuit să cedeze stăruinţelor şi să o prelungească cu câteva zile. Deşi au trecut aproape două
săptămâni, zeci de mii de persoane continuă a vizita zilnic expoziţia şi este de prevăzut că nu va
putea fi închisă aşa de curând, deoarece atât din Capitală cât şi din provincie s'au anunţat noi şi
numeroşi vizitatori.

Vizitatorule care te duci la CEFERIADA, opreşte-te o clipă lângă grădiniţa de joacă a
copiilor personalului C.F.R. de lângă podul Giuleşti. Cu o lună mai înainte în acest loc se afla un
depozit de lemnărie veche, iar în stânga altul de ferărie veche. Organizatorii CEFERIADEI au
transformat acestea în grădina model de joc a copiilor de ceferişti. Observă groapa cu nisip,
diferitele aparate de gimnastică uşoare, potrivite pentru copii, cochetul adăpost, gazonul dătător
de veselie şi sănătate, ia exemplu şi ajută la îndeplinirea unei opere asemănătoare şi în altă parte.”

Curentul, Anul XII, nr. din 26.6.1939

E drept că s’au terminat serbările aşa de reuşite ale Ceferiadei, serbări cari au întărit
optimismul Românilor, sentimentele de încredere în frumosul viitor al ţării şi neamului şi au
provocat felicitările entuziaste sile străinilor, cari au fost de faţă la aceste serbări. A rămas însă
expoziţia sau, mai bine zis, au rămas expoziţiile, precum a rămas şi va rămâne muzeul ceferist, acest
muzeu cum nu e altul în Orient şi cum sunt prea puţine în Europa apuseană.

Universul, Anul 56, nr. 163, 17.6.1939, p..
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”După serbările de 70 ani
Împlinirea a 70 de ani dela înfiinţarea drumului nostru de fier a fost prima ocazie a unei

grandioase manifestări ceferiste.
Nu am greşi deloc şi nu am exagera câtuşi de puţin, dacă am spune că „Ceferiada” a constituit un

examen greu pentru slujitorii căilor ferate.
Dar ceferiştii de toate categoriile au trecut acest examen cu succes.
La serbările „Ceferiadei”, cari au durat trei zile, am văzut realizări impresionante.
O expoziţie cu zeci de standuri, în cari ochiul avea ce vedea şi mintea tuturor înţelegea cu uşurinţă

completul mecanism al unei organizaţiuni feroviare.
Programul jocurilor executate de fii şi fiice de ceferişti a cucerit aplauzele întregii asistenţe.
Ordinea şi disciplina ce a domnit tot timpul au fost dovada unui spirit de civilizaţie mai mult decât

înaintat.
Privită şi în ansamblu şi în amănunt, expoziţia „Ceferiadei” năştea întrebarea dacă cele expuse

acolo au fost făcute de mâna unui om.
In diversele standuri s’au văzut atâtea miniaturi de maşini, de motoare încât nu rare ori în ochiul

vizitatorului au strălucit două lacrimi, ca un omagiu pentru cei ce au dat dovadă de atâta artă şi talent.
Ceferiştii mari şi mici au conlucrat cu râvnă pentru a face din „Ceferiadă” o realizare istorică”.

Manevra. Ziar ceferist, Anul VI, nr. 110, 16.7.1939.
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”Organizarea dela Giuleşti rămâne, chiar pentru străinii cari au asistat la grandioasa
serbare, - un miracol ce s’a realizat într’o lună şi jumătate, - cu construcţii definitive, cu amenajări
cari uimesc pe cei ce au cunoscut mai înainte terenul cu gropi, văzând azi în locul său unul din cele
mai frumoase parcuri din Bucureşti, o execuţie minunată, un succes răsunător în lumea
technicienilor.

Ne-a fost dat să vedem cu ochii progresul celor 70 de ani ai drumului nostru de fer. Prin
faţa noastră au trecut Cei trei Regi, cu iniţiativele Lor fericite, defilarea pe ecranul istoriei
civilizaţiei a Celor trei Suverani cari şi-au legat pe vecie numele de ţara aceasta.

Când trecea locomotiva „43 Călugăreni”, care ducea pe regele Carol I în 1869, mecanic fiind
Tătiase Nicolae, acelaş de acum 70 de ani, care are doar 95 de ani azi, o lacrimă, pornită din
culcuşul ei, căuta să descopere in trenul istoric, pe întemeietorul dinastiei române. Moş Nicolae, cu
mâna încă ageră pe manivelă, purta pe chipu-i patriarhal mândria că „trage” pe Vodă Carol, in
căruţa cea de fer care „transportează pe oameni şi mărfurile c'o iuţime care întunecă mintea”.

Când apăru din desiş de brazi locomotiva eroică 2237 şi cele două vagoane regale cu care
Ferdinand cel Loial şi Regina Maria a Unirii intrau în Mogoşoaia după război, inima dădea să rupă
coşul pieptului. La aceasta Dumnezeu a voit să mai adauge o notă: trenul e condus de acelaş
mecanic de atunci şi garnitura e primită de acelaş şef de gară de atunci: tustrei azi veterani
pensionari!”

Revista funcţionarilor publici, Anul XIV, nr. 7
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”Ceferiada! O expoziţie de material rulant pe o perioadă de 70 de ani! O evoluţie minunată!
Ceferiada! Organizarea unei superbe grădini pentru ochi, organizarea unui trecut, care e

viu. Organizarea unei defilări de trenuri şi de vremuri! Organizarea unei defilări de 4 000 de
ceferişti din toate colţurile României ce uimesc pe străini prin ţinuta lor!

Ceferiada! Organizarea unui muzeu cu piese impresionante, care pun în lumină progresele
strălucite ale tehnicei.

Ceferiada! Organizarea unei superbe grădini pentru copiii ceferiştilor, care rămâne o operă
model în Bucureşti.

Ceferiada! Organizarea timpului liber al agenţilor drumului de fer! Organizarea de
asistenţă prin Casa Muncii C.F.R.

Istoria căilor ferate române cumulează 70 de ani de muncă stăruitoare şi de isbândă a
tehnicei româneşti.

Bravii ceferişti se pot mândri că ne-au dat prilejul să ne bucurăm de realizările cele mai
strălucite ale ostenelelor lor.

Atât conducerea cât şi fiecare lucrător, funcţionar şi tehnician au dat acestei manifestări,
unice la noi, o prestanţă pentru care nici un cuvânt de laudă nu este deajuns”.

Revista funcţionarilor publici, Anul XIV, nr. 7
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Prezentarea a fost realizată pe baza documentelor aflate în 
cabinetele Serviciului Colecții Speciale.

Mulțumesc colegilor pentru sprijinul acordat în cercetarea și 
documentarea pentru expoziție.

Realizare prezentare:
Mihaela Manolache, bibliotecar

Serviciul Colecții Speciale 
Biblioteca Națională a României
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